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WSTĘP

W trakcie naszej, łącznie, 40-letniej kariery szkoliliśmy kilkuset współ-
pracowników, no i przede wszystkim samych siebie. Na kanwie zwią-
zanych z tym doświadczeń i samoobserwacji sformułowaliśmy szereg 
rekomendacji oraz zasad efektywnego (w  naszym mniemaniu), me-
rytorycznego prowadzenia sporu prawnego, a zwłaszcza komunikacji 
w sporze.

Zasady efektywnej komunikacji powtarzamy kolejnym pokoleniom 
współpracowników. Zwykle bez efektu albo z efektem mocno odroczo-
nym. To, że uczymy komunikacji, nie oznacza oczywiście, że efektywna 
komunikacja procesowa zawsze nam wychodzi. Mimo wszystko mogli-
byśmy mieć przewagę nad akademickimi nauczycielami komunikacji, 
polegającą na tym, że uczymy tego, co robimy w praktyce. Przewagi tej 
jednak nie mamy, bo nie ma nad kim. Ani na studiach prawniczych, ani 
zapewne na aplikacji nikt komunikacji na piśmie nie uczy. Nie doszu-
kaliśmy się polskich publikacji na temat efektywnej komunikacji w spo-
rze. Tym bardziej widzimy przestrzeń w naszym kraju do optymalizacji 
i efektywizacji1 komunikacji spornej, ku korzyści wszystkich zaangażo-
wanych, tak stron sporu, jak i jego aktorów – pełnomocników i organów 
rozstrzygających. Wreszcie, nie lubimy się powtarzać w nieskończoność. 
Stąd koncepcja przelania naszych spostrzeżeń na papier.

Reprezentując stronę w sporze, uczestniczymy w konflikcie. Możemy 
w nim reprezentować różne interesy. Możemy dążyć do jak najszybszego 

1 Pani Redaktor słusznie zwróciła uwagę, że nie ma takiego słowa w języku polskim. 
A jednak, ecce ve rbum! Osoba autorska kreuje niniejszym „efektywizację”.
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zażegnania konfliktu, możemy poszukiwać jak największej wygranej na-
szego klienta, możemy poszukiwać najmniejszego ryzyka. Możemy też 
szukać jak największej osobistej korzyści, zgodnie z tym najstarszym żar-
tem prawniczym o synu adwokata, który na jednej rozprawie zakończył 
spór, który wykarmił jego edukację. Możemy w sporze dawać (na koszt 
klienta) upust własnej osobowości, wymieniając się niezwykle celnymi 
ciosami z reprezentantami strony przeciwnej. Możemy też „kopać się” 
z sądem, posądzając o ślepotę osoby rozstrzygające konkretną sprawę. 
My tu jednak o sytuacji, w której raczej kierujemy się dobrem klienta, 
a nie dobrem ogółu czy miłością własną.

Reprezentując stronę w sporze, uczestniczymy w konfl ikcie.

W zależności od mniej lub bardziej uświadomionych celów naszego dzia-
łania możemy być reprezentantami chaosu lub reprezentantami logiki 
i porządku. Prowadząc sprawy naszych klientów, staramy się być repre-
zentantami logiki i porządku. Wynika to zarówno z pewnej zawodowej 
i osobistej dumy, z rozumienia etyki zawodowej, jak i z powodów czysto 
przyziemnych – efektywności, reputacji i tego, żeby nie zapomnieć, o co 
nam chodziło i dlaczego (co też ułatwia przekazywanie spraw w ramach 
zespołu, czyli tak zwaną ciągłość działania).

Nie aspirujemy tu do roli piewców prawdy objawionej, tym bardziej 
że  każda prawda może okazać się nieprawdą w  specyficznym kon-
tekście. Dlatego prosimy czytelników o  wyrozumiałość. Szczególnie 
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14. Jak bezwiednie nie uwiarygadniać twierdzeń 
przeciwnika?

Odwołując się do twierdzeń przeciwnika, czyli pisząc czysto polemicz-
nie, na ogół powtarzamy jego tezy. Tymczasem obowiązuje ta sama psy-
chologiczna prawidłowość, która sprawdza się w mediach: „nieważne 
jak mówią, byle mówili”. Jeżeli wielokrotnie powtórzymy obalane twier-
dzenie przeciwnika, odbiorcy może się to twierdzenie utrwalić.

Dlatego, w miarę możliwości, twierdzeń strony przeciwnej najlepiej:
1) w ogóle nie powtarzać,
2) a jeśli powtarzać, to może z dodaniem osłabiacza typu „rzekomo”41.

A co, jeśli twierdzenia przeciwnika, nawet jeśli nieprawdziwe lub błędne, 
nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy? Wtedy skupienie się na 
takim „łatwym łupie” odciągnie nas od osi sporu.

Chcąc jednak pokazać te złe metody przeciwnika, można przykładowo 
zastosować trik polegający na zeskanowaniu pisma przeciwnika i za-
mienieniu go w plik tekstowy, a następnie opatrzeniu tego pisma ko-
mentarzami (w dymkach) tam, gdzie łatwo wykazać sprzeczności lub 
manipulację w tezach przeciwnika. Nie jest powiedziane, że sądowi się 
będzie te „dymki” chciało czytać (ale na to już żadnego wpływu nie ma-
my). Przeciwnikowi natomiast na pewno „podskoczy ciśnienie”42.

Innym trikiem jest zebranie argumentów przeciwnika w tabelkę i roz-
prawienie się z nimi w tej tabelce wiersz po wierszu.

Jeszcze innym trikiem, ostatnio moim ulubionym, jest zrobienie zdjęcia 
zaznaczonego fragmentu ekranu43 i wklejenie tego zdjęcia bezpośred-
nio do pisma. Dzięki tej „sztuczce”: 1) pokazujemy dokładnie to, o co 

41 Powyżej dwóch „rzekomo” w bliskim sąsiedztwie robi się śmiesznie, a w zasadzie 
nieporadnie.

42 Jednemu pełnomocnikowi kilkanaście lat temu „ciśnienie podskoczyło” na tyle, 
że protestował słowami „tak nie wolno”.

43 W Windows służy temu skrót: WIN+SHIFT+S, a następnie zakreślenie myszką 
kopiowanego obszaru. „WIN” – przycisk z okienkiem znajdujący się pomiędzy lewymi 



36 Część I. Strategia pisania

 

nam chodzi (na oryginalnym materiale, co jest bardziej wiarygodne niż 
przepisany cytat); 2) lepiej przykuwamy uwagę i zmniejszamy zmęczenie 
śledzeniem wywodu, bo obrazek, nawet zawierający tekst, jest wyraźnie 
odrębną warstwą pisma względem samego wywodu autora pisma.

B Oto przykład wklejenia zdjęcia z tekstu:
Z perspektywy prawnej sprzeczność istotnych ustaleń Sądu Okręgowego 
z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego polega na tym, że:
1. Zgodnie z Pkt. 3 Załącznika 3 do Umowy „Zasady świadczenia gwarancji 
i asysty technicznej”

2. Sąd ustalił niewątpliwie, że serwisanci przywrócili możliwość korzystania 
z Systemu Drukującego przez klienta, natomiast klient nie skorzystał z tej 
możliwości w zakresie ustawienia lub sprawdzenia poprawności parame-
trów wydruku.

Wracając jednak do pytania z poprzedniego punktu – czy lepiej pole-
mizować, czy powtarzać swoje – uważamy, że przede wszystkim należy 
powtarzać swoje. Jak mantrę. Jeżeli możemy wywieść sprawę, to korzy-
stajmy każdorazowo z okazji, żeby swój wywód przypominać. Argumen-
ty przeciwnika możemy wtedy zbijać niejako przy okazji.

klawiszami CTRL i ALT. Ponad 20 lat zajęło mi zorientowanie się, że on jest do czegoś 
przydatny. WIN+D = pokaż pulpit. WIN+L = zablokuj.
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15. Co, jeżeli przeciwnik napisał taki bełkot, 
że się nie da tego ująć… w logiczne ramy?

Doświadczenie mówi, że nie należy lekceważyć przeciwnika, który pisze 
w sposób chaotyczny, nieustrukturyzowany czy wręcz konfabulacyjny.

Polemika z takim przeciwnikiem nie jest łatwa, a przynajmniej wymaga 
dodatkowego nakładu pracy na uporządkowanie jego stanowiska.

Daje również pewne szanse. Przede wszystkim, jak już wyżej wskazywa-
liśmy w punkcie 8 „Własne definicje, czyli słowo ciałem się stało”, może-
my narzucić własną terminologię sprawy i możemy też wykładać samo 
stanowisko przeciwnika tak, aby nam z nim było łatwiej polemizować, 
a jego argumenty przez nas uzwięźlone kierowały się w stronę absurdu. 
A przede wszystkim, jak wskazaliśmy w poprzednim punkcie, dobrze 
jest wtedy trzymać się swojej logiki wywodu.

Polemika z takim przeciwnikiem nie jest łatwa, a przynajmniej wymaga 
dodatkowego nakładu pracy na uporządkowanie jego stanowiska.
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16. Komunikacja krótka vs długa

Z perspektywy komunikacji (czyli przekazania tego, o co nam chodzi) 
lepsza jest komunikacja zwięzła niż długa i rozwleczona. Obecnie wiele 
osób ma skrócony tzw. attention span (czyli okno uwagi). Ważne, żeby 
komunikat mieścił się na ekranie urządzenia i „szybko się czytał”.

Oczywiście zazwyczaj nie da się zawrzeć dogłębnej analizy w krótkim 
komunikacie. Nie zapominajmy też, iż klienci lubią „widzieć pracę”. Nie 
oszukujmy się, mimo że klienci preferują krótkie i zwięzłe komunikaty, 
to płacić wolą „od strony”44.

Krótki komunikat można rozwinąć, uszczegółowić informacje w drugim, 
dłuższym komunikacie. Trzeba więc połączyć krótki i długi komunikat. 
Sposobem na to może być podział wyprodukowanych dokumentów na 
oddzielne partie. „Część krótką” i „część długą” można umieścić po so-
bie w jednym piśmie. Można też wydzielić „część długą” do załącznika, 
np. krótki pozew z istotą sprawy – długi załącznik z pełnym rozwinię-
ciem; krótkie wnioski – długa analiza. W ten sposób uwaga czytelnika 
jest odnawiana.

Wspominany już Tomek Zalewski w  pkt  4, 5 i  20 listy 20 (słownie: 
dwadzieścia) cech „prawie” dobrego pisma procesowego… twierdzi, 
że zwięzłość nie polega na pisaniu wszystkiego ani na tworzeniu dłu-
gich załączników. Ale my tu staramy się być praktyczni. Sztuka wyboru 
argumentów jest trudna oraz może poranić wybierającego z uwagi na 
to, że zdarzają się uzasadnienia, w których sędzia wytyka stronie (czy-
taj pełnomocnikowi), iż nie podniósł jakiegoś argumentu (w praktyce, 

44 Punkt pierwszy – przypowieść o mechaniku, który wziął dolara za wymianę śrubki, 
a 999 dolarów za wiedzę, którą śrubkę wymienić, możemy włożyć między bajki. Punkt 
drugi – sympatyczny szef działu prawnego globalnej firmy farmaceutycznej (a następnie 
kolejnej i kolejnej) napisał do nas kiedyś, że woli krótką poradę, co zrobić, niż przydługą 
opinię. Jasna sprawa. Nie napisał jednak, jak chce tę zwięzłość rozliczać. W rzeczywistości 
zwięzłość (a zwięzłość oszczędza czytelnikom życie) zwykle wymaga kolejnych nakładów 
czasu pracy autorów tekstu. Czasem oczywiście ktoś ma do zwięzłości talent. Klienci (zna-
komita większość) jednak nie chcą płacić stawki premium za talent ani nie chcą płacić za 
czas skracania wypowiedzi.
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